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  ٢٠١٢لدورة العادية الثانية لعام ا
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠-٢٨

  * من جدول األعمال املؤقت٤ و ٣البندان 
  اهليكل اإلقليمي

        اإلدارية واملتعلقة بامليزانية املالية واملسائل
ــترداد            ــسقة الس ــة من ــرز يف وضــع سياس ــدم احمل ــي، والتق اهليكــل اإلقليم

النهج املقتـرح حلـساب االحتيـاطي التـشغيلي هليئـة األمـم       يف  تكاليف، و ال
  املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية    
    

  مقدمة  -أوالً   
ــة يف      - ١ ــشؤون اإلدارة وامليزاني ــشارية ل ــة االست ــة هل نظــرت اللجن ــارير التالي ــة األمــ التق م يئ

  ):هيئة األمم املتحدة للمرأة(املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
ــام    )أ (   ــني العــ ــة األمــ ــر وكيلــ ــي    /تقريــ ــل اإلقليمــ ــن اهليكــ ــة عــ ــديرة التنفيذيــ املــ

)UNW/2012/10(؛  
ــي    )ب (   ــر املرحلـــ ــالتقريـــ ــاليف   عـــ ــترداد التكـــ ــسقة الســـ ــة منـــ ــع سياســـ ن وضـــ

)UNW/2012/13(؛  
 االحتيــاطي التــشغيلي هليئــة األمــم املتحــدة للمـــرأة      النــهج املقتــرح حلــساب     )ج (  

)UNW/2012/14.(  
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املـديرة  /وخالل نظر اللجنة االستشارية يف هذه التقارير، اجتمعت مع وكيلة األمني العام             
  .التنفيذية، ونواب املديرة التنفيذية وممثلني آخرين قدموا معلومات وإيضاحات إضافية

    
  ترحقاهليكل اإلقليمي امل  -ثانياً   

  معلومات أساسية    
 يف تقـديرات امليزانيـة املؤسـسية        ٢٠١١يف عـام    نظـرت   تذكر اللجنـة االستـشارية أهنـا          - ٢

، ومشلــت هــذه )UNW/2011/11 (٢٠١٣-٢٠١٢هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة لفتــرة الــسنتني  
تحديـد   إلجراء استعراض للهيكل اإلقليمـي ل      االتقديرات موارد لتعزيز القدرات امليدانية وخطط     

ومـع أن اللجنـة االستـشارية    . على الصعيدين القطري واإلقليمـي ومواطن الكفاءة يف اخلدمات    
أن يقـدم املزيـد مـن اإليـضاح إىل          ) ١٢-٩، الفقرات   UNW/2011/12انظر  (طلبت يف تقريرها    

 امليزانيـة، فقـد أوصـت باملوافقـة         اإليرادات اليت سُتستخدم ملعادلـة    اجمللس التنفيذي بشأن مقدار     
  .على امليزانية املؤسسية املقترحة

أقـر اعتمـادا إمجاليـا      بتقرير اللجنة و   ٢٠١١/٥يف مقرره   علماً  التنفيذي  وأحاط اجمللس     - ٣
ــة املؤســسية للفتــرة  ١٤٠,٨ قــدره يف ذكــر اجمللــس، و. ٢٠١٣-٢٠١٢ مليــون دوالر للميزاني

ة عــن اســتعراض اهليكــل االســتنتاجات املنبثقــعــن املقــرر نفــسه، أنــه يتطلــع إىل النظــر يف تقريــر 
ــة الوجــود اإلقليمــي ودون اإلقليمــي والقطــري،       ــة إعــادة هيكل ــا يف ذلــك إمكاني اإلقليمــي، مب

  ).٢٠١١/٥، املقرر UNW/2011/13انظر (واآلثار املترتبة على التقرير يف امليزانية 
يـراً عـن    املـديرة التنفيذيـة تقر    /وعمالً مبقرر اجمللس التنفيذي، قدمت وكيلة األمني العام         - ٤

ورحب اجمللس باالجتاه العـام  ). UNW/2012/5(استعراض اهليكل اإلقليمي إىل اجمللس التنفيذي    
للهيكل اإلقليمي وطلب إىل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة أن تقـدم تقريـراً عـن جممـل مـا يترتـب                        

انظـر  (يذ  على اهليكل اإلقليمي من آثار إدارية وفنية وأخرى متعلقة بامليزانية، ويشمل خطة تنف            
ويـــستجيب تقريـــر وكيلـــة األمـــني ). ٧-٤الفقـــرات  ،)١(٢٠١٢/٤مقـــرر اجمللـــس التنفيـــذي 

  .هلذا الطلب) UNW/2012/10(املديرة التنفيذية عن اهليكل اإلقليمي /العام
    

  اإلقليميعلى اهليكل يف امليزانية اآلثار املترتبة     
 ماليـني   ٧,١تكلفـة إضـافية قـدرها       يشري التقرير إىل أن اهليكل اإلقليمي ستترتب عليه           - ٥

 ماليــني دوالر منــها تكــاليف  ٦,٦، متثــل ٢٠١٣-٢٠١٢دوالر يف امليزانيــة املؤســسية للفتــرة  
__________ 

 .www.unwomen.org/about-us/governance/executive-board/annual-session-2012/decisions: الرابطمتاح على   )١(  
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ــوظفني  ــاليف أخــرى  دوالر٥٤٠ ٠٠٠  وإضــافية للم ــإن التكــاليف اإلضــافية    .  تك ــذلك ف ول
ــة مؤســسية منقحــة للفتــرة      مليــون١٤٧,٩ تبلــغ ٢٠١٣-٢٠١٢املقترحــة ســتؤدي إىل ميزاني

ــايل(دوالر  ــة )إمجــــ ــ، مقارنــــ ــالغ بــــ ــد البــــ ــون دوالر ١٤٠,٨املبلغ املعتمــــ ــايل( مليــــ ) إمجــــ
)UNW/2012/10 ــان ــاليف   ). ٥٠ و ٤٣، الفقرتـ ــيريات يف التكـ ــسية للتغـ ــاالت الرئيـ ــرد اجملـ وتـ

واحلجـــم، باإلضـــافة إىل مـــوجز لتقـــديرات امليزانيـــة املؤســـسية املقترحـــة يف املـــرفقني الـــسادس 
  .والسابع هلذا التقرير

بالنظر إىل أن اهليئة مل جتر أي تعيينـات يف          فإنه   األمم املتحدة للمرأة،     واستنادا إىل هيئة    - ٦
يف الوظــائف املعتمــدة املتــأثرة باهليكــل اإلقليمــي املقتــرح، فمــن املتوقــع أن تتــوفر أمــوال كافيــة  

 عـن تنفيـذ      لتغطية التكاليف اإلضافية النامجـة     ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية املؤسسية املعتمدة للفترة     
، UNW/2012/10انظــر  (٢٠١٢الربــع الثالــث مــن عــام  ابتــداء مــن اهليكــل اإلقليمــي املقتــرح  

  ).، واملرفق الثامن٤٦ و ٤٥الفقرتان 
ــر    - ٧ ــشري التقري ــذلك وي ــرة     ك ــة للفت ــة املؤســسية املنقحــة املقترح -٢٠١٢إىل أن امليزاني

، اليت سـتظهر نتيجـة      ٢٠١٥-٢٠١٤ ستشكل خط األساس للميزانية املؤسسية للفترة        ٢٠١٣
  ).٤٩، الفقرة UNW/2012/10( ماليني دوالر ٦,٣لذلك زيادة قدرها 

وباإلضافة إىل التنقيح املقترح للميزانية املؤسسية، تقترح هيئة األمم املتحدة للمـرأة أن                - ٨
 مليـــون دوالر مـــن األمـــوال األساســـية املتاحـــة ٢,١ُيخـــصَّص للمكاتـــب اإلقليميـــة املقترحـــة 

  ). ٤٤، الفقرة UNW/2012/10(، وذلك دعماً للوظائف املتعلقة بالربامج للربامج
تكـاليف اهليكـل اإلقليمـي    تبلـغ  ويف ما يتعلق بتوقع هيئة األمم املتحـدة للمـرأة أن            - ٩

 ماليــني دوالر، تــشري اللجنــة االستــشارية إىل    ٧,١ مــا قــدره   ٢٠١٣-٢٠١٢للفتــرة 
: جعـي احلــسابات وتتفـق معــه حـول مــا يلــي   توصــل إليهـا جملــس مرا سـبق أن  النتـائج الــيت  

ــة املتوقعــة للمــشروع   توكيــداتعــدم وجــود  )أ( ــأن التكلفــة النهائي ــة تــستند ب  إىل منهجي
التكلفة النهائيـة أعلـى ممـا أبلـغ         تكون  ما يترتب على ذلك من احتمال أن        ) ب( و   ؛شاملة
 االستـشارية أن  وتعتـرب اللجنـة  ). ، املـوجز A/67/5 (Vol.V)انظـر، علـى سـبيل املثـال،     (عنـه  

روعيت فيها   ال تكون قد     قدتوقعات هيئة األمم املتحدة للمرأة لتكاليف اهليكل اإلقليمي         
مما قـد يكـون لـه     مجيع التكاليف املرتبطة بتطوير مفهوم اهليكل اإلقليمي،         حىت هذا التاريخ  

النظـر يف  إعـادة  علـى  وتشجع اللجنة هيئة األمم املتحدة للمـرأة       .  على التكلفة النهائية   أثر
 للتأكد من إدراج مجيع التكاليف املرتبطة باهليكل اإلقليمي املقترح عملية التنبؤ بالتكاليف

  .يف التكلفة النهائية املتوقعة
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  بنية اهليكل اإلقليمي    
أن اهليكل اإلقليمـي يهـدف      توضيح  ،  )UNW/2012/10( من التقرير    ١٢الفقرة  يرد يف     - ١٠

؛ وتقليـل   يف امليـدان  ن؛ ومتكني موظفي هيئة األمم املتحدة للمرأة        إىل تقريب القدرات من امليدا    
تــسيري العمــل عمليــات للرقابــة علــى متعــددة تكــاليف املعــامالت الناشــئة عــن وجــود طبقــات  

 الــربامج والعمليــات علــى املــستوى األعلــى واألعمــال   والتمييــز بــشكل أفــضل بــني ؛ الرئيــسية
لرقابــة والــدعم انــب آخــر ألعمــال اج جانــب، ومــن مــنالعامليــة يف املقــر املتعلقــة بالــسياسات 

  .يف امليدان؛ وحتسني الكفاءة والفعالية بوجه عام لدى هيئة األمم املتحدة للمرأةاليومية 
لتقرير واملعلومات اإلضـافية املقدمـة إىل اللجنـة االستـشارية، فـإن اهليكـل               استنادا إىل ا  و  - ١١

إلقليمية احلالية هليئة األمم املتحـدة للمـرأة البـالغ     املكاتب دون ا  عن   عيضاإلقليمي املقترح سيست  
ستة مكاتب إقليمية يف املراكـز اإلقليميـة املـشتركة التابعـة لألمـم              ) أ: ( مكتباً مبا يلي   ١٥عددها  
نريويب لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، وداكار لغرب ووسـط أفريقيـا، ومدينـة بنمـا               (املتحدة  

ييب، والقاهرة للدول العربيـة، وبـانكوك آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،             لألمريكتني ومنطقة البحر الكار   
يف جنـوب أفريقيـا     (سـتة مكاتـب متعـددة األقطـار         ) ب(؛  )وإسطنبول ألوروبا وآسـيا الوسـطى     

 القطـري   التواجـد ) د(مكاتـب قطريـة؛     ) ج(؛  )واملغرب واهلند وفيجي وكازاخستان وبربادوس    
ــسانية، يقــدم املــش   مب ــدم للــشؤون اجلن ــشار أق ــوطنيني، ومنــسق األمــم   ست ــشركاء ال ــة لل ورة الفني

القطــري ملــشروع يــشرف عليــه التواجــد ) هـــ(املتحــدة املقــيم والفريــق القطــري يف بلــد معــني؛  
مكتب قطري أو مكتب متعدد األقطار لفترة زمنية حمـدودة ويـرتبط مبـشروع أو برنـامج معـني                   

)UNW/2012/10   بعد االستفـسار،    يد اللجنة وجرى تزو ).  واملرفق األول  ٣٦  و ٣٥، الفقرتان ،
سـبتمرب  /احلالية هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة يف امليـدان حـىت تـاريخ أيلـول       بأماكن التواجد   بقائمة  
تعـددة األقطـار والقطريـة    املوبقائمة املكاتب اإلقليميـة و ) انظر املرفق األول هلذا التقرير    ( ٢٠١٢

  .)املرفق الثاين (٢٠١٣اية عام نهللمرأة إنشاءها ب املتحدة األمماليت تتوخى هيئة 
 اهليئـة   تواجـد أن النماذج املختلفة ل   ب،  عد االستفسار وأبلغت اللجنة االستشارية أيضاً، ب       - ١٢

يف كل بلد تعكس اختالفات السياقات القطرية واختالف الطلب؛ وتفرض موازنة بـني تركيـز     
ري مـن جهـة وإنـشاء قـدراهتا         هيئة األمم املتحدة للمرأة على االستفادة مـن قـدرة الفريـق القطـ             

اخلاصــة يف جمــال الــربامج مــن جهــة أخــرى؛ وتعكــس إىل أي مــدى ميكــن أن تــسمح املــوارد     
يكـون  أن  ضـرورة   وتـشدد اللجنـة علـى       . بوجود كامل أو وجـود أكثـر حمدوديـة للمـشاريع          
 بناء على يف كل بلدالقطري يبدأ التواجد اهليكل اإلقليمي عملية قائمة على الطلب، وأن 

  ).  أدناه١٣الفقرة  أيضاانظر (ب من البلد املعين طل
    



UNW/2012/11  
 

12-55399 5 
 

  املهام اليت يضطلع هبا يف املقر ويف امليدان    
ــة         - ١٣ ــسؤولة عــن الرقاب ــة م ــب اإلقليمي ــرح، تكــون املكات يف إطــار اهليكــل اإلقليمــي املقت

كاتـب  اإلدارية والربناجمية، والدعم الـتقين والتنفيـذي، وتـوفري املـشورة يف جمـال الـسياسات للم                
ــسيق بــني الوكــاالت علــى املــستوى اإلقليمــي       ــها، وكــذلك عــن التن ــة يف منطقت انظــر (القطري

UNW/2012/10   تعددة األقطار واملكاتب القطرية الدعم الـذي  املوتقدم املكاتب   ). ٢٤، الفقرة
توفره هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل الشركاء من احلكومات وغريهـا بنـاء علـى طلبـها، ومتـشياً                   

ال الــتقين ويف جمــال الــدعوة  واليــة اهليئــة، وتــضطلع بــإدارة األمــوال، وتــؤدي دوراً يف اجملــ  مــع 
 تعزيـــز قـــدرة املقـــر علـــى القيـــام بإشـــراف  جريوســـي). ٣٠، الفقـــرة UNW/2012/10 انظـــر(

استراتيجي رفيع املستوى وتوليد معارف عاملية يف اجملالني الـتقين والـسياسايت، وتقـدمي التوجيـه                
ايل التخطـــيط االســـتراتيجي واإلدارة القائمـــة علـــى النتـــائج، والتركيـــز علـــى املؤســـسي يف جمـــ

 البحوث والتحليالت العاملية، واالضطالع بالتنسيق يف ما بني الوكاالت على املـستوى العـاملي             
  ).٢٣-١٥الفقرات (

 بــأن املقــر سيــضطلع باملوافقــة علــى     عــد االستفــسار وأبلغــت اللجنــة االستــشارية، ب    - ١٤
 ذات القيمة املرتفعة، وإجراء عمليـات التوظيـف الدوليـة، واإلشـراف علـى املكاتـب        املعامالت

وتــضطلع املكاتــب . اإلقليميــة وتــوفري التوجيــه االســتراتيجي العــام للربجمــة اإلقليميــة والقطريــة   
ــامالت     ــة علــى املع ــة باملوافق ــف الوطنيــة،      املاإلقليمي ــراء عمليــات التوظي ــة، وإج توســطة القيم

تعـددة األقطـار، ووضـع االسـتراتيجيات والنـهج          اململكاتب القطرية واملكاتـب     واإلشراف على ا  
تعددة األقطار بإدارة الربامج القطريـة وتـسند هلـا    املتقوم املكاتب القطرية واملكاتب    و. اإلقليمية

نخفــضة القيمــة والــدخول يف املســلطة أكــرب ممــا كــان مــسنداً إليهــا ســابقاً يف إجــراء املعــامالت 
أن تفويض السلطة من املقـر      ب هذا الصدد، أبلغت اللجنة خالل جلسة االستماع         ويف. اتفاقات

إىل املــستوى اإلقليمــي مــن أجــل املوافقــة علــى مــشاريع يف إطــار اهليكــل املقتــرح ســيزداد مــن   
  . ماليني دوالر٣ دوالر إىل ٥٠٠ ٠٠٠
ن وتعتـــرب اللجنـــة االستـــشارية أن التغـــيري يف تفـــويض الـــسلطة هـــو تغـــيري ذو شـــأ  - ١٥

قترحها هيئة األمم ت اليت العاليةوعالوة على ذلك، فإن الالمركزية . ويتطلب إدارة سليمة
تطلـب وضـع آليـات رقابـة فعالـة وآليـات مـساءلة              لعلـى درجـة ت     تواجدهااملتحدة للمرأة ل  

ونظــراً للتحــديات الــيت أثارهــا جملــس  . مالئمــة قبــل بــدء تنفيــذ اهليكــل اإلقليمــي املقتــرح 
يف تقريـره عـن البيانـات املاليـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة عـن الـسنة              مراجعي احلـسابات    

ــة يف  ــانون األول٣١املنتهيـ ــسمرب / كـ ــر  (٢٠١١ديـ ــرتني A/67/5/Add.13انظـ  ٢٣ والفقـ
الكثري من العمليات امليدانية، تتوقع اللجنة من هيئة        ائعة يف   ، وهي حتديات ش   ) أدناه ٢٦ و
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اية الواجبة على الصعيد اإلداري، مـستفيدة أيـضاً مـن        العن توخىاألمم املتحدة للمرأة أن ت    
الدروس الـيت ميكـن استخالصـها مـن هيئـات األمـم املتحـدة األخـرى الـيت نفـذت أو هـي                        

   .مركزية، مثل صندوق األمم املتحدة للسكان صدد تنفيذ هياكل الب
 تـضطلع    إىل أن املهـام الـيت      ةشـار إ،  )UNW/2012/10( مـن التقريـر      ١٦يف الفقرة   ترد  و  - ١٦

هبا األقسام اجلغرافيـة احلاليـة يف املقـر، مبـا يف ذلـك مهـام الرقابـة وتقـدمي الـدعم التنفيـذي علـى                          
وأبلغـت اللجنـة االستـشارية، بنـاء     . املـستوى القطـري، سـتنقل إىل املكاتـب اإلقليميـة املقترحـة      

ــة س   ــها علــى استفــسارها، بــأن األقــسام اجلغرافي ر بفريــق برنــاجمي، ســيكون أصــغ يــستعاض عن
 على أعمال الرقابة على املستوى األعلى، ويـوفر املزيـد مـن القـدرة علـى                 أكثر تركيزا حجماً و 

  . الدولية يف نيويوركيةاحلكومالعمليات دعم العمليات املشتركة بني الوكاالت و
 اللجنـة االستـشارية أنـه ينبغـي         تـرى ،  قدمـة وعلى الرغم من املعلومات اإلضافية امل       - ١٧

ــد مــن ا  ــرة     تقــدمي املزي ــة املقترحــة للفت ــة املتكامل ــر عــن امليزاني ــضاحات يف ســياق التقري إلي
املهام وأمناط التسلسل اإلداري ضمن كل      ختلف  ، وذلك يف ما يتعلق مب     ٢٠١٥-٢٠١٤

  .بني املقر وامليدانو القطري تواجدمنوذج من مناذج ال
  

   من الوظائفهليكل اإلقليميااحتياجات     
 منـها   ٢٦ وظيفـة جديـدة،      ٣٩كل املقترح سـيؤدي إىل إنـشاء        التقرير أن اهلي  يف  ر  ذكَُي  - ١٨

تعـددة األقطـار وثـالث يف املقـر         امل يف املكاتـب القطريـة واملكاتـب         ١٠يف املكاتب اإلقليمية، و     
ــر ( ــان UNW/2012/10انظـ ــشارية، ب  ). ٤٨ و ٤٧، الفقرتـ ــة االستـ ــد اللجنـ ــرى تزويـ ــدوجـ  عـ
يئة األمـم املتحـدة للمـرأة، مبـا يف ذلـك      ستفسار، مبخطط تنظيمي مفصل يبني الوظائف يف ه     الا
وتالحظ اللجنـة أن    . )انظر املرفق الثالث هلذا التقرير     ( اجلديدة املقترحة  ٣٩ الوظائف الـ    وزيعت

.  اجلديـدة املطلوبـة    ٣٩التقرير ال يقـدم مـربرات مفـصلة إلنـشاء كـل وظيفـة مـن الوظـائف الــ                     
ن مـشاريع امليزانيـات مـستقبالً مـربرات         كررت طلبها بأن تتضم   أن  وتشري اللجنة إىل أهنا سبق      

ه ينبغـي تربيـر   وتـرى اللجنـة أنـ     ). ١٤، الفقـرة    UNW/2011/12انظر  (وافية للوظائف املطلوبة    
تنتظر أن تقدم امليزانيـة املتكاملـة املقترحـة         هي   وظيفة جديدة على حنو أفضل، و      ٣٩طلب  
  . مطلوبة مربرات وافية لكل وظيفة٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 
االستفسار عـن أسـباب عـدم اخنفـاض عـدد الوظـائف يف املقـر، بـالنظر إىل نقـل                      بعدو  - ١٩

املهــام مــن املقــر إىل امليــدان يف إطــار اهليكــل اإلقليمــي املقتــرح، أُبلغــت اللجنــة االستــشارية أنــه 
سيكون هناك اخنفاض صاف يف عـدد مـوظفي املقـر، ألن أربعـاً مـن الوظـائف القائمـة املمولـة                      

ية، وأربعاً من الوظائف املمولة من التمويل األساسي املتـاح للـربامج سـتنقل    من امليزانية املؤسس 
 متخصـصان ماليـان   -كذلك جرى توضيح أن الوظائف الثالث اجلديـدة املطلوبـة     . إىل امليدان 
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ــنظم ومــساعد مــايل واحــد     ــ-يف جمــال تطــوير ال ــدعم والتطــوير   ضمَّن ستت ــأمني ال  مــسؤولية ت
وأبلغـت اللجنـة بـأن هـذه الوظـائف طُلبـت       . قليميـة والقطريـة  وامتثال النظم ضمن املكاتـب اإل     

لتلبية احلاجة إىل دعم ورقابة قويني من املقر يف جمال التمويل، واستجابة للـشواغل الـيت أثارهـا                  
جملس مراجعي احلسابات يف مراجعته للتقرير املايل والبيانات املالية املراجعة اخلاصة هبيئة األمـم              

بــأن جممــوع التخفيــضات يف حــصة أيــضا وأبلغــت اللجنــة ). A/67/5/Add.13(املتحــدة للمــرأة 
تـدرك اللجنـة     مـن حيـث   و.  دوالر ٢٤٥ ٠٠٠امليزانية املؤسسية املتعلقـة بتكـاليف املقـر تبلـغ           

قـدرات كافيـة ألداء دوره الرقـايب، فهـي توصـي بـأن جتـري هيئـة               للمقـر أن تتوفر   ضرورة  
وظفني يف املقر يف سياق امليزانية املتكاملـة املقترحـة          األمم املتحدة للمرأة استعراضاً ملالك امل     

، وذلك لتحديد التنقالت اإلضـافية احملتملـة للمـوظفني مـن املقـر              ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  
  .إىل امليدان، تعزيزاً هلدف اهليكل اإلقليمي املقترح املتمثل يف تقريب القدرات من امليدان

م شـغلها بعـد يف انتظـار املوافقـة علـى اهليكـل               االستفسار عن الوظائف اليت مل يت      بعدو  - ٢٠
، أُبلغــت اللجنــة االستــشارية بأهنــا وظــائف يتوقــف  ) أعــاله٦انظــر الفقــرة (اإلقليمــي املقتــرح 

علـى  ف. الفصل فيها على قرار هنائي من اجمللس التنفيذي بشأن تفاصيل اهليكل اإلقليمي املقترح            
اإلقليمي ألوروبا ووسـط آسـيا املقتـرح إنـشاؤه      الوظائف املتعلقة باملكتب    تتطلب  سبيل املثال،   

بــأن هــذه كــذلك وأبلغــت اللجنــة . يف إســطنبول، اختــاذ قــرار بــشأن موقــع املكتــب اإلقليمــي  
يف ) أ: (الوظائف تـشمل الوظـائف الـيت جيـري نقلـها إىل املكاتـب اإلقليميـة علـى النحـو التـايل                     

 مــن املكتــب يف ٣-برتبــة ف مــن املقــر ووظيفــة واحــدة ٣-كينيــا، ســتنقل وظيفتــان برتبــة ف
ــا؛   ــوب أفريقي ــة ف   ) ب(جن ــة واحــدة برتب ــانكوك، ســتنقل وظيف ــر؛  ٤-يف ب ــن املق يف ) ج( م

ــة ف    ــة واحــدة برتب ــاهرة، ســتنقل وظيف ــا، ســتنقل  ) د( مــن املكتــب يف األردن؛  ٤-الق يف بنم
يف اسطنبول، ستنقل وظيفة واحـدة      ) هـ( من املكتب يف غواتيماال؛      ٤-وظيفة واحدة برتبة ف   

 وأخرى برتبـة    ٧- ووظيفتان وطنيتان من الفئة الفنية، ووظيفة واحدة برتبة خ ع          ،٥-رتبة ف ب
  . من املكتب يف سلوفاكيا٥-خ ع
 أنه جيري نقل عدد مـن الوظـائف إىل          أيضا بعد االستفسار  وأبلغت اللجنة االستشارية      - ٢١

لجنـة علـى ضـرورة      وتـشدد ال  .  وظائف من املكاتب الوطنيـة     شملأهنا ت باملكاتب اإلقليمية، و  
هيئـة  تواجـد   ضمان أن التوظيف مـن أجـل اهليكـل اإلقليمـي املقتـرح لـن يـؤثر سـلباً علـى                      

األمم املتحدة للمرأة والدعم الذي تقدمه على املستوى الوطين، وتوصـي بنـاء علـى ذلـك      
  .بأن ُتبقي هيئة األمم املتحدة للمرأة هذه املسألة قيد االستعراض الدقيق
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  قليميتنفيذ اهليكل اإل    
وُيَتوقــع يف . تــرد خطــة تنفيــذ اهليكــل اإلقليمــي املقتــرح يف املرفــق الثــامن هلــذا التقريــر    - ٢٢

ــام        ــة ع ــول هناي ــشاء اهليكــل اإلقليمــي حبل ــزمين للخطــة اكتمــال إن ــشاء ٢٠١٣اجلــدول ال ، بإن
 ٢٠١٣املكاتب اإلقليمية يف نريويب وداكار وبنما والقاهرة املتوقع حبلول الربع األول مـن عـام          

واســتنادا إىل التقريــر، تتــألف خطــة التنفيــذ مــن ثالثــة عناصــر ). UNW/2012/10، ٥٣الفقــرة (
ــسية، هــي  ــل      : رئي ــة؛ وحتوي ــب القطري ــسلطة إىل املكات ــويض ال ــة؛ وتف ــب اإلقليمي ــشاء املكات إن

ــة     ــار ومكاتــــب قطريــ ــددة األقطــ ــة إىل مكاتــــب متعــ ــرة (املكاتــــب دون اإلقليميــ ، ٥٧الفقــ
UNW/2012/10 .(اللجنة االستشارية، بعد االستفسار، بـأن اهليكـل اإلقليمـي املقتـرح             وأُبلغت 

ويضطلع مـدير شـعبة     . وتنفيذه يقعان حتت مسؤولية نائب املدير التنفيذي للسياسات والربامج        
الربامج، الذي يتبع نائب املدير التنفيذي، باإلشراف املباشر علـى املكاتـب اإلقليميـة واملـديرين            

  . اإلقليميني
الحـــظ اللجنـــة االستـــشارية أن خطـــة التنفيـــذ ال تأخـــذ يف االعتبـــار الـــتغريات  وت  - ٢٣

املصاحبة يف املقر الناجتة عـن تنفيـذ اهليكـل اإلقليمـي املقتـرح، وتوصـي بـأن تتـضمن خطـة                      
وتـرى اللجنـة أن تنفيـذ اهليكـل املقتـرح عمـل كـبري،               . التنفيذ التغـيريات املقترحـة يف املقـر       

املسؤولني عن اإلشراف على اهليكـل   األمم املتحدة للمرأة    يئةوهي على ثقة بأن موظفي ه     
يف ذلـك   راف على مجيع جوانب التنفيذ، مبااملقترح وتنفيذه ستكون هلم سلطة كافية لإلش   

ضـوء اجلـدول     ويف).  أدنـاه  ٢٦ أعاله والفقرة    ١٥انظر أيضا الفقرة    (التمويل والتوظيف   
ت الـالزم لعمليـات التوظيـف، تـشجع     الزمين الطموح للتنفيذ، ومع مراعـاة متوسـط الوقـ       

اللجنة االستشارية هيئة األمم املتحدة للمرأة على اإلسراع يف عمليـة التوظيـف مـن أجـل                 
  . التقيد خبطة التنفيذ، مع مراعاة توافر األموال

ويف ما يتعلق بتتبع تنفيذ اهليكل اإلقليمي املقترح من خالل مؤشرات األداء الرئيـسية،                - ٢٤
ة االستـشارية، بعـد االستفـسار، بـأن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة سـتعد مؤشـرات            أُبلغت اللجن 

هلذا الغـرض وتعتـزم اهليئـة متابعـة التقـدم احملـرز يف إنـشاء املكاتـب اإلقليميـة وتعـيني موظفيهـا،                  
وباإلضـافة إىل ذلـك، تعتـزم هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة               . وتفويض السلطة للمكاتب اإلقليميـة    

 اسـتقدام املـوظفني الـوطنيني مـن الفئـة الفنيـة؛ ومتوسـط وقـت جتهيـز          مـدة احملرز يف تتبع التقدم  
. املعــامالت التجاريــة العاديــة؛ ومعــدل التنفيــذ اإلمجــايل للمكاتــب القطريــة واملتعــددة األقطــار   

وتوصــي اللجنــة بــأن تــضع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مؤشــرات األداء الرئيــسية احملــددة 
ــع أهــداف   ــة م ــذ اهليكــل      املتوائم ــدء يف تنفي ــل الب ــه قب ــرح ومنجزات  اهليكــل اإلقليمــي املقت

  . اإلقليمي املقترح بغية إتاحة إجراء تقييم مناسب للتقدم احملرز يف التنفيذ والفوائد احملققة
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  جملس مراجعي احلسابات    
ــره عــن       - ٢٥ ــشارية إىل أن جملــس مراجعــي احلــسابات أصــدر، يف تقري ــة االست تــشري اللجن
، ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ت املالية هليئة األمم املتحدة للمرأة للسنة املنتهيـة يف           البيانا

والحــظ اجمللــس املخــاطر الــيت ينطــوي عليهــا تنفيــذ  . رأيــا معــدال مــشفوعا مبالحظــات تنبيهيــة 
داخليـة هليئـة األمـم      املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وعدم النـضج الكامـل لنظـام الرقابـة ال              

انظـر   (٢٠١١املتحدة للمرأة يف جمـال الرقابـة علـى العمليـات واملـشاريع والـربامج خـالل عـام                    
ــضا إىل أن جملــس مراجعــي   ). A/67/5/Add.13 واملــوجز، ٣٩-٣٦الفقــرات  ــة أي وتــشري اللجن

ارة عمليـة  احلسابات أعرب عن قلقه إزاء عدم توفر آلية مركزية هبيئة األمم املتحـدة للمـرأة إلد    
  ). ٩٠-٧٢، الفقرات A/67/5/Add.13انظر الوثيقة (التنفيذ الوطنية واإلشراف عليها 

واتفقت اللجنة، لدى نظرها يف تقرير جملس مراجعي احلسابات، مع املالحظـات الـيت                - ٢٦
أبــداها اجمللــس بــشأن تنفيــذ املعــايري احملاســبية الدوليــة، وخباصــة ضــرورة بــذل مزيــد مــن اجلهــد  

تواجــه هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة خطــر عــدم الوفــاء مبواعيــد التنفيــذ املــستهدفة ومــع    حيثمــا 
، A/67/381(التوصــية بـــأن تــضع هيئـــة األمــم املتحـــدة للمــرأة خطـــة واضــحة جلـــين الفوائـــد      

واتفقت اللجنة أيضا مع اجمللس يف توصيته بأن تواصل هيئة األمم املتحدة للمـرأة              ). ٢٩ الفقرة
ىل تعزيــز أطــر الرقابــة الداخليــة يف مــا يتعلــق بنظــام الرقابــة الداخليــة للهيئــة    جهودهــا الراميــة إ

واتفقت اللجنة كـذلك    ). ٥١، الفقرة   A/67/381(إلشراف على العمليات واملشاريع والربامج      
مع توصية اجمللس بأن حتسن هيئة األمم املتحدة للمرأة عملية رصد املشاريع واإلشـراف عليهـا                

ويف هــذا الــصدد، كــررت اللجنــة  ). ٥٧، الفقــرة A/67/381(طة امليدانيــة يف مــا يتعلــق باألنــش 
 ١٥انظـر أيـضا الفقـرتني      (تأكيد ضرورة وجـود رقابـة كافيـة مـن قبـل مقـار املكاتـب امليدانيـة                   

  ).  أعاله٢٣ و
وليس لدى اللجنة االستشارية أي اعتراضات على جممل مـا يترتـب علـى اهليكـل              - ٢٧

 إدارية وفنيـة وأخـرى متعلقـة بامليزانيـة، رهنـا مبراعـاة مالحظاهتـا              اإلقليمي املقترح من آثار   
   .الواردة أعاله

    
  مواءمة سياسة استرداد التكاليف  -ثالثا   

 ٢٠١١/٥طلــــب اجمللــــس التنفيــــذي إىل هيئــــة األمــــم املتحــــدة للمــــرأة، يف مقــــرره   - ٢٨
لـيت يـتعني االسترشـاد      ، مقترحات تتناول املبادئ واملعايري واإلجراءات ا      )UNW/2011/13 انظر(

ــهجيات املتوائمــة        ــسياسات واملن ــاة ال ــرادات اســترداد التكــاليف، مــع مراع ــا يف اســتخدام إي هب
الســترداد التكــاليف الــيت تــستخدمها منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وبرنــامج األمــم املتحــدة    
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م املتحـدة  واستجابة لذلك الطلب، قدمت هيئة األمـ      . اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان    
للمرأة تقريرها عن التقدم احملرز صوب حتقيق سياسة السترداد التكاليف متوائمـة مـع صـناديق                

  ). UNW/2012/13(األمم املتحدة وبراجمها 
 من التقرير أن هنـج هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة احلـايل السـترداد                  ٥وُيالحظ يف الفقرة      - ٢٩

دة اإلمنائي للمرأة، وتتبع مـن خاللـه مـسارا يـستند            التكاليف قد ورثته عن صندوق األمم املتح      
ــل         ــى وجــه العمــوم مــن قب ــة عل ــاريف التكــاليف املقبول ــادئ وتع إىل جمموعــة متوائمــة مــن املب

 إىل أن السياسة اليت تتبعها هيئة األمم املتحـدة للمـرأة            ٦وتشري الفقرة   . منظمات األمم املتحدة  
 يف املائـة يف اسـترداد التكـاليف املـتغرية غـري             ٧يف الوقت احلاضر هي تطبيق معدل واحد قـدره          

  ). أموال خمصصة(الربامج املمولة من موارد غري أساسية /املباشرة إلدارة املشاريع
واســتنادا إىل التقريــر، أجــرت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وبرنــامج األمــم املتحــدة   - ٣٠

 للمبـــادئ ٢٠١٢يف عـــام اإلمنـــائي وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان استعراضـــا مـــشتركا   
وأوصـى االسـتعراض   . والسياسات والنهج الراهنة اليت تتبعهـا يف مـا يتعلـق باسـترداد التكـاليف      

التوقُّف عن استخدام التمييز بـني التكـاليف الثابتـة غـري            ) أ(بعدد من التغيريات األساسية، منها      
ليف، ممـا يـنجم عنـه النظـر يف          املباشرة والتكاليف املتغرية غري املباشرة يف حساب استرداد التكا        

متويـل أنـشطة الفعاليـة      ) ب(مجيع التكـاليف غـري املباشـرة عنـد حـساب اسـترداد التكـاليف؛ و                 
اإلمنائية وما يرتبط هبا من تكاليف مباشرة مـن املـوارد األساسـية واملـوارد غـري األساسـية، كـي                     

ليف القابلــة للمقارنــة تغطــي التكــاليف املــستردة حــصتها النــسبية مــن تكــاليف التنظــيم والتكــا  
  ). ١١ و ٢، الفقرتان UNW/2012/13(لألغراض اخلاصة 

وُيذكَر يف التقرير أن التوصـيات املنبثقـة عـن االسـتعراض املـشترك مل تـسفر عـن تأييـد                       - ٣١
وأنه يلزم إجـراء مزيـد مـن التحليـل          . الوكاالت ال ملنهجية واضحة أو ملعدل استرداد التكاليف       

)UNW/2012/13ــر ــب      ). ١٣ة ، الفق ــن املمكــن أن تكــون العواق ــضا أن م ــر أي ويوضــح التقري
احملتملــة علــى هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة كــبرية، وأن تــنجم عنــها تغــيريات يف املعــدل احلــايل    

وإضافة إىل ذلك، فإن جـزءا مـن أنـشطة الفعاليـة اإلمنائيـة كـان ميـول مـن                    . السترداد التكاليف 
 يف املائـة مـن تلـك امليزانيـة          ٢٨,٣ مليـون دوالر أو نـسبة        ٤٠امليزانية املؤسـسية وميثـل      من  قبل  

وعالوة علـى ذلـك، يـشري       .  سيلزم متويله مباشرة من املشاريع والربامج      ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  
ــة مببلــغ       التقريــر ــة العادي ــه مثــة حاجــة للبــت يف مــا إذا كانــت املهــام الــيت تــشملها امليزاني إىل أن
ــني ٧,٢ ــي اعتب  مالي ــة اســترداد التكــاليف     دوالر ســنويا ينبغ ــن منهجي ــا جــزءا ال يتجــزأ م اره

  ). ١٧-١٣الفقرات (
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ونتيجة لذلك، يؤكد التقرير أن هيئة األمم املتحدة للمرأة ال ميكنـها يف هـذا املنعطـف                   - ٣٢
طــرح اقتــراح هنــائي بــشأن منهجيــة متوائمــة أو معــدل متــوائم الســترداد التكــاليف وستواصــل  

ــتردا   ــايل السـ ــدل احلـ ــتخدام املعـ ــرة     اسـ ــة فتـ ــىت هنايـ ــة حـ ــاهج الراهنـ ــق املنـ ــاليف وتطبيـ د التكـ
احلاليـة، واضـعة نـصب أعينـها هـدف اعتمـاد النـهج اجلديـد للميزانيـة املتكاملـة للفتـرة                      السنتني
ــة اجمللـــس التنفيـــذي  ٢٠١٥-٢٠١٤ ــا مبوافقـ ــة (، رهنـ ــر الوثيقـ  الفقـــرتني UNW/2012/13انظـ
 اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه العاديـة األوىل      وستقّدم هيئة األمم املتحدة للمـرأة إىل      ). ١٩ و ١٨

ــام  ــصيل     ٢٠١٣يف عـ ــا يف حتـ ــاد هبـ ــة لالسترشـ ــراءات مقترحـ ــايري وإجـ ــادئ ومعـ ــة مبـ  جمموعـ
واستخدام اإليرادات املتأتية من استرداد التكـاليف، تكـون متوائمـة مـع النـهج الـذي تأخـذ بـه                  

  ). ٢١الفقرة (املنظمات الثالث 
، يف ضـوء التوضـيح املقـدم، أي اعتراضـات علـى             ةيوليس لدى اللجنـة االستـشار       - ٣٣

 مـن تقريرهـا   ٢٢النهج الـذي تتبعـه هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة كمـا هـو مـبني يف الفقـرة             
)UNW/2012/13(                 وهي تتطلع إىل استعراض التقريـر املـذكور أعـاله عـن جمموعـة مبـادئ ،

يــرادات املتأتيــة مــن ومعــايري وإجــراءات مقترحــة لالسترشــاد هبــا يف حتــصيل واســتخدام اإل
   .استرداد التكاليف، تكون متوائمة مع النهج الذي تأخذ به املنظمات الثالث

    
  النهج املقترح حلساب االحتياطي التشغيلي  -رابعا   

ــاطي           - ٣٤ ــرح حلــساب االحتي ــهج املقت ــرأة عــن الن ــم املتحــدة للم ــة األم ــر هيئ ُيعــرض تقري
ن النظــام املــايل والقواعــد املاليــة هليئــة األمــم  مــ٢-١٩وفقــا للبنــد ) UNW/2012/14(التــشغيلي 

املتحــدة للمــرأة، الــذي يــنص علــى إنــشاء احتيــاطي تــشغيلي واحتيــاطي ممــول بالكامــل إليــواء  
  . املكاتب امليدانية، واحتياطيات أخرى وفقا ملا قد يقرره اجمللس التنفيذي

تحــدة للمــرأة طــور  مــن التقريــر أنــه عنــدما دخلــت هيئــة األمــم امل ٤وجــاء يف الفقــرة   - ٣٥
 مليـــون دوالر مـــن االحتيـــاطي ٢١، ُنقـــل مبلـــغ ٢٠١١ينـــاير / كـــانون الثـــاين١التـــشغيل يف 

وكـان النـهج الـذي اتبعـه الـصندوق هـو وضـع حـد             . التشغيلي لصندوق األمم املتحـدة للمـرأة      
 أقــصى مدتــه ثــالث ســنوات علــى امليزانيــات الربناجميــة املعتمــدة املمولــة مــن املــوارد العاديــة مث  

حساب االحتياطي التشغيلي كثلث من احلد األقصى الذي مدته ثالث سنوات، والـذي عـدل          
  . مراعاة ملعدالت اإلجناز املتوقعة

وتذكر هيئة األمم املتحدة للمرأة، يف التقريـر، أن مـن الـضروري إعـادة حتديـد هنجهـا                     - ٣٦
 اختالفــا جوهريــا عــن للتعامــل مــع االحتيــاطي التــشغيلي، فهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ختتلــف 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة، فلـديها قاعـدة أكـرب وأكثـر تنوعـا مـن اجلهـات املاحنـة،                    
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وبنيــة حتتيــة إداريــة وتــشغيلية موســعة، ووجــود موســع وخمتلــف للمكاتــب امليدانيــة مــع ممــثلني   
يقــــة الوث(معيــــنني مــــن اهليئــــة، وإجــــراءات تنظيميــــة وترتيبــــات جديــــدة لتخطــــيط الــــربامج 

UNW/2012/14،   وقامت هيئة األمم املتحدة للمرأة، يف إطار هـذه العمليـة،           ). ٧ و   ٦ الفقرتان
منظمـة األمـم    (باستعراض املنهجيات املعتمـدة مـن قبـل منظمـات أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة                   

املتحدة للطفولة وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنائيـة ومفوضـية                   
ــ ــشؤون الالجــئني  األم ــة مــن      ) م املتحــدة ل ــل إىل أدىن درج ــا القائمــة للتقلي وحــددت إجراءاهت

  ).٩ و ٨الفقرتان (علقة بالسيولة تعرضها للمخاطر املت
 مــن التقريــر إطــار اإلدارة املاليــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، الــذي  ١٠وتــبني الفقــرة   - ٣٧

ــوارد     ــى املـ ــبقية علـ ــه األسـ ــسية فيـ ــة املؤسـ ــةللميزانيـ ــشار إىل أن  . العاديـ ــصدد، يـ ــذا الـ ويف هـ
االعتمادات يوافق عليها اجمللس التنفيذي على أساس فترة سنتني، لكنها ال ختـصص للوحـدات         

ويف إطـار املـوارد العاديـة،       . إىل على أساس سنوي، مما يتـيح تعـديل املخصـصات للـسنة الثانيـة              
سنوية فقط وال تـصدر خمصـصات       تصدر هيئة األمم املتحدة للمرأة خمصصات برناجمية أساسية         

. متعددة السنوات، مما يتيح تغيري مستوى املوارد املخصصة لكل وحدة حـسب تغـري الظـروف               
وجيري إعـداد تنبـؤات بالتـدفقات النقديـة علـى أسـاس شـهري ألغـراض اإلبـالغ اإلداري مـع                      

ــدفقات النقديــ       ــة والت ــات املعروف ــع االلتزام ــواردة ومجي ــة ال ــدفقات النقدي ــاة الت ة اخلارجــة مراع
وأخريا، ويف مـا يتعلـق بـإدارة الـسيولة النقديـة، ُيـذكر أن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                        . املتوقعة

يف ) مـوارد غـري منفقـة     ( مليون دوالر مـن الفـائض املتـراكم          ١٥،  ٢٠١٠رّحلت، يف هناية عام     
، ٢٠١١م   مليـون دوالر يف هنايـة عـا        ٤١إطار املـوارد العاديـة، وازداد هـذا الفـائض ليـصل إىل              

  . وهو ما يكفي لتغطية ما يقارب أربعة أشهر من النفقات السنوية املقّدرة
وتقترح هيئة األمم املتحدة للمرأة مواصلة االحتفاظ مبا يعـادل قرابـة أربعـة أشـهر مـن                    - ٣٨

 يف املائة منها من الفائض التراكمـي        ٥٠النفقات السنوية املقدرة، اليت من املقرر احلصول على         
ــائم   يف املائــة املتبقيــة ضــمن االحتيــاطي    ٥٠واالحتفــاظ بنــسبة الـــ   ) املــوارد غــري املنفقــة  (الق

 مليــون دوالر ٢١التــشغيلي، ممــا يــضمن أن حيــتفظ االحتيــاطي حبــد أدىن مــن الرصــيد يعــادل    
واسـتنادا إىل هـذه املنهجيـة، سـتبلغ         . ترحَّل من حساب صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة         

 مليــون دوالر ٢١ مــا قــدره ٢٠١٣-٢٠١٢ملــة لالحتيــاطي التــشغيلي للفتــرة  املــستويات احملت
وباإلضافة إىل ذلك، ُيقترح إنشاء احتيـاطي       . ٢٠١٣ مليون دوالر لعام     ٢٦,٧ و   ٢٠١٢لعام  

ــاكن         ــى أســاس ســنوي، لألم ــائض التراكمــي عل ــوارده مــن الف ــون دوالر، ُتجــدد م ــدره ملي ق
  ). ١٨-١٤الفقرات ، UNW/2012/14(املخصصة للمكاتب امليدانية 
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 من النظام املايل والقواعـد املاليـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى            ٢-١٩وينص البند     - ٣٩
وبعـد االستفـسار عـن دور       . أن ختصص االحتياطيات باملستويات اليت حيددها اجمللس التنفيـذي        

 املـستقبل، أبلغـت   اجمللس التنفيذي يف ما يتعلق بالتغيريات يف مستويات االحتياطي التشغيلي يف       
اللجنــة بــأن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تــسعى، يف تقــدمي املنهجيــة الــيت تــستخدم يف حــساب   
االحتيــاطي التــشغيلي، إىل احلــصول علــى التأييــد للمنهجيــة املقترحــة، وال علــى املبــالغ احملــددة   

وبالتـايل،  . الر مليـون دو   ٢١الواردة يف التقرير، بصرف النظـر عـن احلـد األدىن املقتـرح البـالغ                
لن ُتقـدم التغـيريات يف املـستقبل يف مـستوى االحتيـاطي التـشغيلي النـاجم عـن تطبيـق املنهجيـة                       

وأبلغــت اللجنــة أيــضا بــأن املبلــغ الفعلــي   . املقترحــة للحــصول علــى موافقــة اجمللــس التنفيــذي  
  . مرأةلالحتياطي التشغيلي سُيدرج يف البيانات املالية السنوية هليئة األمم املتحدة لل

ومــع أن اللجنــة االستــشارية ال تعتــرض علــى النــهج العــام الــذي تقترحــه هيئــة األمــم     - ٤٠
 من النظام املايل والقواعد املاليـة للهيئـة ميـنح اجمللـس             ٢-١٩املتحدة للمرأة، فإهنا ترى أن البند       

مـرأة  التنفيذي سلطة حتديد مستويات االحتياطيات، ولذلك يتعني علـى هيئـة األمـم املتحـدة لل               
احلصول على موافقة اجمللس التنفيذي يف تقريـر املـستويات احملـددة لالحتياطيـات، مبـا يف ذلـك                   

  . أي تغيريات يف مستويات االحتياطيات
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  املرفق األول
ــول            ــدان يف أيل ــرأة يف املي ــم املتحــدة للم ــة األم ــة لتواجــد هيئ ــاكن احلالي ــة باألم / قائم

  ٢٠١٢ سبتمرب
  
  )ب(التواجد الربناجمي  )أ(مكاتب قطرية  مكاتب دون إقليمية  اءمكاتب إقليمية قيد اإلنش

  جنوب أفريقيا  
  رواندا
  السنغال
  كينيا

ــا     ــة ترتاني ــدي، مجهوري ــدا، بورون ــا، أوغن أثيوبي
املتحــــدة، مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة،    
ــسودان،   ــابوي، الـــ ــسودان، زمبـــ جنـــــوب الـــ
سـرياليون، الكـامريون، كــوت ديفـوار، ليربيــا،    

   موزامبيق، نيجرييامايل،

الــــرأس األخــــضر، الــــصومال،
  )ج(غانا

  األردن  )القاهرة(الدول العربية
  املغرب

  تونس، اجلزائر، موريتانيا  العراق، مصر، األرض الفلسطينية احملتلة

آســــــــيا واحملــــــــيط اهلــــــــادئ 
  )بانكوك(

  اهلند
جزر احمليط (فيجي 
  )اهلادئ

أفغانـــستان، بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة، باكـــستان، 
 ليــــشيت، فييــــت نــــام، -غالديش، تيمــــور بــــن

  كمبوديا، نيبال

ندونيــــسيا، جــــزر ســــليمان،إ
مجهوريـــــــــــة الو الـــــــــــشعبية
ــصني، ــاموا، الـ ــة، سـ الدميقراطيـ

  فانواتو، الفلبني، كرييباس
  كازاخستان  أوروبا وآسيا الوسطى

  سلوفاكيا
ألبانيــا، جورجيــا، طاجيكــستان، قريغيزســتان، 

  مولدوفا
فيةمجهورية مقدونيا اليوغوسـال   

  )د(السابقة وكوسوفو
ــر   ــة البحــ ــان ومنطقــ األمريكتــ

  )مدينة بنما(الكارييب
منطقة ( باربادوس

  )البحر الكارييب
  الربازيل
  إكوادور
  املكسيك

بوليفيــا، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، غواتيمــاال،    
  كولومبيا، هاييت

ــاراغواي، ــواي، بـــــــ أوروغـــــــ
  نيكاراغوا، هندوراس 

  
  . ون والقدرات الالزمة للتفويضمكاتب فيها ممثلون دولي  )أ(  

  . تواجد متنوع يعمل يف إطاره مستشار يف الشؤون اجلنسانية أو موظفون للمشاريع  )ب(  
  . جيري العمل من مكتب نريويب  )ج(  
  ). ١٩٩٩ (١٢٤٤مبوجب قرار جملس األمن   )د(  
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  املرفق الثاين
 تتـوخى هيئـة األمـم املتحـدة     قائمة باملكاتب اإلقليمية واملتعددة األقطار والقطرية الـيت      

  )أ(٢٠١٣للمرأة إنشاءها قبل هناية عام 
    

  )ب(التواجد الربناجمي  املكاتب القطرية  املكاتب املتعددة األقطار  املكاتب اإلقليمية

   جنوب أفريقيا  نريويب وداكار: أفريقيا
بوتسوانا، زامبيا، سوازيلند، (

  )ليسوتو، ناميبيا

ندي، مجهوريـة ترتانيـا     إثيوبيا، أوغندا، بورو  
ــة،   ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــدة، مجهوريـ املتحـ
جنــــوب الــــسودان، روانــــدا، زمبــــابوي،     
السنغال، الـسودان، سـرياليون، الكـامريون،       
كوت ديفوار، كينيا، ليربيا، مايل، مالوي،      

  موزامبيق، نيجرييا

الــــرأس األخــــضر، الــــصومال،
  )ج( بيساو-غانا، غينيا 

   املغرب  القاهرة: الدول العربية
  )املنطقة املغاربية(

األردن، العــراق، مــصر، األرض الفلــسطينية 
  احملتلة

تـــــــونس، اجلزائـــــــر، ليبيـــــــا،
  موريتانيا، اليمن

: آســيا واحملــيط اهلــادئ  
  بانكوك

  اهلند
  )بوتان، امللديف، سري النكا(

  فيجي
  )جزر احمليط اهلادئ(

أفغانستان، بـابوا غينيـا اجلديـدة، باكـستان،         
 ليـشيت، فييـت     -يلنـد، تيمـور     بنغالديش، تا 

  نام، كمبوديا، نيبال

ندونيــــسيا، جــــزر ســــليمان،إ
مجهوريـــــــــــة الو الـــــــــــشعبية
ــصني، ــاموا، الـ ــة، سـ الدميقراطيـ
فــــانواتو، الفلــــبني، كرييبــــاس،

  ميامنار
ــيا  ــا وآســـــــــ أوروبـــــــــ

  اسطنبول: الوسطى
  كازاخستان

أوكرانيا، أوزباكستان، (
  )تركمانستان

ــنة واهلرســـــك، مجه  ــا، البوســـ ــة ألبانيـــ وريـــ
مولـــــــــدوفا، جورجيـــــــــا، ســـــــــلوفاكيا،   

  طاجيكستان، قريغيزستان

مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية
  )د(السابقة، صربيا، كوسوفو

ــة   ــان ومنطقـــ األمريكتـــ
  البحر الكارييب

  مدينة بنما

   بربادوس
  )البحر الكارييب(

غواي، الربازيــــل، بوليفيــــا إكــــوادور، بــــارا
، اجلمهوريـــة ) متعـــددة القوميـــات-دولـــة (
ــاال،  الد ــة، الــــــسلفادور، غواتيمــــ ومينيكيــــ

  كولومبيا، املكسيك، هاييت

أوروغـــــــــواي، نيكـــــــــاراغوا،
  هندوراس

  
  . ٨٥ تواجدا قطريا، مبا يصل جمموعه إىل ٢٤ مكتبا قطريا و ٤٩يتوخى إنشاء ستة مكاتب إقليمية وستة مكاتب متعددة األقطار و   )أ(  

  . لشؤون اجلنسانية أو موظفون للمشاريعتواجد متنوع يعمل يف إطاره مستشار أقدم يف ا  )ب(  
  . جيري العمل من مكتب نريويب  )ج(  
  ).١٩٩٩ (١٢٤٤مبوجب قرار جملس األمن   )د(  
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  املرفق الثالث
  املخطط التنظيمي: اهليكل اإلقليمي هليئة األمم املتحدة للمرأة    

  
  
  
  
  
  
  

 مكتب - ٢ألف 
تنسيق منظومة األمم

  املتحدة
  امليزانية العادية
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	* UNW/2012/L.4.
	الدورة العادية الثانية لعام 2012
	28-30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
	البندان 3 و 4 من جدول الأعمال المؤقت*
	الهيكل الإقليمي
	المسائل المالية والإدارية والمتعلقة بالميزانية
	الهيكل الإقليمي، والتقدم المحرز في وضع سياسة منسقة لاسترداد التكاليف، وفي النهج المقترح لحساب الاحتياطي التشغيلي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية
	أولاً - مقدمة
	1 - نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في التقارير التالية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة):
	(أ) تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية عن الهيكل الإقليمي (UNW/2012/10)؛
	(ب) التقرير المرحلي عن وضع سياسة منسقة لاسترداد التكاليف (UNW/2012/13)؛
	(ج) النهج المقترح لحساب الاحتياطي التشغيلي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNW/2012/14).
	وخلال نظر اللجنة الاستشارية في هذه التقارير، اجتمعت مع وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية، ونواب المديرة التنفيذية وممثلين آخرين قدموا معلومات وإيضاحات إضافية.
	ثانياً - الهيكل الإقليمي المقترح
	معلومات أساسية

	2 - تذكر اللجنة الاستشارية أنها نظرت في عام 2011 في تقديرات الميزانية المؤسسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لفترة السنتين 2012-2013 (UNW/2011/11)، وشملت هذه التقديرات موارد لتعزيز القدرات الميدانية وخططا لإجراء استعراض للهيكل الإقليمي لتحديد مواطن الكفاءة في الخدمات وعلى الصعيدين القطري والإقليمي. ومع أن اللجنة الاستشارية طلبت في تقريرها (انظر UNW/2011/12، الفقرات 9-12) أن يقدم المزيد من الإيضاح إلى المجلس التنفيذي بشأن مقدار الإيرادات التي ستُستخدم لمعادلة الميزانية، فقد أوصت بالموافقة على الميزانية المؤسسية المقترحة.
	3 - وأحاط المجلس التنفيذي علماً في مقرره 2011/5 بتقرير اللجنة وأقر اعتمادا إجماليا قدره 140.8 مليون دولار للميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013. وذكر المجلس، في المقرر نفسه، أنه يتطلع إلى النظر في تقرير عن الاستنتاجات المنبثقة عن استعراض الهيكل الإقليمي، بما في ذلك إمكانية إعادة هيكلة الوجود الإقليمي ودون الإقليمي والقطري، والآثار المترتبة على التقرير في الميزانية (انظر UNW/2011/13، المقرر 2011/5).
	4 - وعملاً بمقرر المجلس التنفيذي، قدمت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية تقريراً عن استعراض الهيكل الإقليمي إلى المجلس التنفيذي (UNW/2012/5). ورحب المجلس بالاتجاه العام للهيكل الإقليمي وطلب إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تقدم تقريراً عن مجمل ما يترتب على الهيكل الإقليمي من آثار إدارية وفنية وأخرى متعلقة بالميزانية، ويشمل خطة تنفيذ (انظر مقرر المجلس التنفيذي 2012/4()، الفقرات 4-7). ويستجيب تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية عن الهيكل الإقليمي (UNW/2012/10) لهذا الطلب.
	الآثار المترتبة في الميزانية على الهيكل الإقليمي

	5 - يشير التقرير إلى أن الهيكل الإقليمي ستترتب عليه تكلفة إضافية قدرها 7.1 ملايين دولار في الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013، تمثل 6.6 ملايين دولار منها تكاليف إضافية للموظفين و 000 540 دولار تكاليف أخرى. ولذلك فإن التكاليف الإضافية المقترحة ستؤدي إلى ميزانية مؤسسية منقحة للفترة 2012-2013 تبلغ 147.9 مليون دولار (إجمالي)، مقارنة بالمبلغ المعتمد البالغ 140.8 مليون دولار (إجمالي) (UNW/2012/10، الفقرتان 43 و 50). وترد المجالات الرئيسية للتغييرات في التكاليف والحجم، بالإضافة إلى موجز لتقديرات الميزانية المؤسسية المقترحة في المرفقين السادس والسابع لهذا التقرير.
	6 - واستنادا إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإنه بالنظر إلى أن الهيئة لم تجر أي تعيينات في الوظائف المعتمدة المتأثرة بالهيكل الإقليمي المقترح، فمن المتوقع أن تتوفر أموال كافية في الميزانية المؤسسية المعتمدة للفترة 2012-2013 لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن تنفيذ الهيكل الإقليمي المقترح ابتداء من الربع الثالث من عام 2012 (انظر UNW/2012/10، الفقرتان 45 و 46، والمرفق الثامن).
	7 - ويشير التقرير كذلك إلى أن الميزانية المؤسسية المنقحة المقترحة للفترة 2012-2013 ستشكل خط الأساس للميزانية المؤسسية للفترة 2014-2015، التي ستظهر نتيجة لذلك زيادة قدرها 6.3 ملايين دولار (UNW/2012/10، الفقرة 49).
	8 -  وبالإضافة إلى التنقيح المقترح للميزانية المؤسسية، تقترح هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن يُخصَّص للمكاتب الإقليمية المقترحة 2.1 مليون دولار من الأموال الأساسية المتاحة للبرامج، وذلك دعماً للوظائف المتعلقة بالبرامج (UNW/2012/10، الفقرة 44). 
	9 - وفي ما يتعلق بتوقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تبلغ تكاليف الهيكل الإقليمي للفترة 2012-2013  ما قدره 7.1 ملايين دولار، تشير اللجنة الاستشارية إلى النتائج التي سبق أن توصل إليها مجلس مراجعي الحسابات وتتفق معه حول ما يلي: (أ) عدم وجود توكيدات بأن التكلفة النهائية المتوقعة للمشروع تستند إلى منهجية شاملة؛ و (ب) ما يترتب على ذلك من احتمال أن تكون التكلفة النهائية أعلى مما أبلغ عنه (انظر، على سبيل المثال، A/67/5 (Vol.V)، الموجز). وتعتبر اللجنة الاستشارية أن توقعات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتكاليف الهيكل الإقليمي قد لا تكون قد روعيت فيها حتى هذا التاريخ جميع التكاليف المرتبطة بتطوير مفهوم الهيكل الإقليمي، مما قد يكون له أثر على التكلفة النهائية. وتشجع اللجنة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على إعادة النظر في عملية التنبؤ بالتكاليف للتأكد من إدراج جميع التكاليف المرتبطة بالهيكل الإقليمي المقترح في التكلفة النهائية المتوقعة.
	بنية الهيكل الإقليمي

	10 - يرد في الفقرة 12 من التقرير (UNW/2012/10)، توضيح أن الهيكل الإقليمي يهدف إلى تقريب القدرات من الميدان؛ وتمكين موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الميدان؛ وتقليل تكاليف المعاملات الناشئة عن وجود طبقات متعددة للرقابة على عمليات تسيير العمل الرئيسية؛ والتمييز بشكل أفضل بين البرامج والعمليات على المستوى الأعلى والأعمال المتعلقة بالسياسات العالمية في المقر من جانب، ومن جانب آخر لأعمال الرقابة والدعم اليومية في الميدان؛ وتحسين الكفاءة والفعالية بوجه عام لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	11 - واستنادا إلى التقرير والمعلومات الإضافية المقدمة إلى اللجنة الاستشارية، فإن الهيكل الإقليمي المقترح سيستعيض عن المكاتب دون الإقليمية الحالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة البالغ عددها 15 مكتباً بما يلي: (أ) ستة مكاتب إقليمية في المراكز الإقليمية المشتركة التابعة للأمم المتحدة (نيروبي لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، وداكار لغرب ووسط أفريقيا، ومدينة بنما للأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي، والقاهرة للدول العربية، وبانكوك لآسيا والمحيط الهادئ، وإسطنبول لأوروبا وآسيا الوسطى)؛ (ب) ستة مكاتب متعددة الأقطار (في جنوب أفريقيا والمغرب والهند وفيجي وكازاخستان وبربادوس)؛ (ج) مكاتب قطرية؛ (د) التواجد القطري بمستشار أقدم للشؤون الجنسانية، يقدم المشورة الفنية للشركاء الوطنيين، ومنسق الأمم المتحدة المقيم والفريق القطري في بلد معين؛ (هـ) التواجد القطري لمشروع يشرف عليه مكتب قطري أو مكتب متعدد الأقطار لفترة زمنية محدودة ويرتبط بمشروع أو برنامج معين (UNW/2012/10، الفقرتان 35 و 36 والمرفق الأول). وجرى تزويد اللجنة، بعد الاستفسار، بقائمة بأماكن التواجد الحالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الميدان حتى تاريخ أيلول/سبتمبر 2012 (انظر المرفق الأول لهذا التقرير) وبقائمة المكاتب الإقليمية والمتعددة الأقطار والقطرية التي تتوخى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إنشاءها بنهاية عام 2013 (المرفق الثاني).
	12 -  وأبلغت اللجنة الاستشارية أيضاً، بعد الاستفسار، بأن النماذج المختلفة لتواجد الهيئة في كل بلد تعكس اختلافات السياقات القطرية واختلاف الطلب؛ وتفرض موازنة بين تركيز هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الاستفادة من قدرة الفريق القطري من جهة وإنشاء قدراتها الخاصة في مجال البرامج من جهة أخرى؛ وتعكس إلى أي مدى يمكن أن تسمح الموارد بوجود كامل أو وجود أكثر محدودية للمشاريع. وتشدد اللجنة على ضرورة أن يكون الهيكل الإقليمي عملية قائمة على الطلب، وأن يبدأ التواجد القطري في كل بلد بناء على طلب من البلد المعني (انظر أيضا الفقرة 13 أدناه). 
	المهام التي يضطلع بها في المقر وفي الميدان

	13 - في إطار الهيكل الإقليمي المقترح، تكون المكاتب الإقليمية مسؤولة عن الرقابة الإدارية والبرنامجية، والدعم التقني والتنفيذي، وتوفير المشورة في مجال السياسات للمكاتب القطرية في منطقتها، وكذلك عن التنسيق بين الوكالات على المستوى الإقليمي (انظر UNW/2012/10، الفقرة 24). وتقدم المكاتب المتعددة الأقطار والمكاتب القطرية الدعم الذي توفره هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الشركاء من الحكومات وغيرها بناء على طلبها، وتمشياً مع ولاية الهيئة، وتضطلع بإدارة الأموال، وتؤدي دوراً في المجال التقني وفي مجال الدعوة (انظر UNW/2012/10، الفقرة 30). وسيجري تعزيز قدرة المقر على القيام بإشراف استراتيجي رفيع المستوى وتوليد معارف عالمية في المجالين التقني والسياساتي، وتقديم التوجيه المؤسسي في مجالي التخطيط الاستراتيجي والإدارة القائمة على النتائج، والتركيز على البحوث والتحليلات العالمية، والاضطلاع بالتنسيق في ما بين الوكالات على المستوى العالمي (الفقرات 15-23).
	14 - وأبلغت اللجنة الاستشارية، بعد الاستفسار بأن المقر سيضطلع بالموافقة على المعاملات ذات القيمة المرتفعة، وإجراء عمليات التوظيف الدولية، والإشراف على المكاتب الإقليمية وتوفير التوجيه الاستراتيجي العام للبرمجة الإقليمية والقطرية. وتضطلع المكاتب الإقليمية بالموافقة على المعاملات المتوسطة القيمة، وإجراء عمليات التوظيف الوطنية، والإشراف على المكاتب القطرية والمكاتب المتعددة الأقطار، ووضع الاستراتيجيات والنهج الإقليمية. وتقوم المكاتب القطرية والمكاتب المتعددة الأقطار بإدارة البرامج القطرية وتسند لها سلطة أكبر مما كان مسنداً إليها سابقاً في إجراء المعاملات المنخفضة القيمة والدخول في اتفاقات. وفي هذا الصدد، أبلغت اللجنة خلال جلسة الاستماع بأن تفويض السلطة من المقر إلى المستوى الإقليمي من أجل الموافقة على مشاريع في إطار الهيكل المقترح سيزداد من 000 500 دولار إلى 3 ملايين دولار.
	15 - وتعتبر اللجنة الاستشارية أن التغيير في تفويض السلطة هو تغيير ذو شأن ويتطلب إدارة سليمة. وعلاوة على ذلك، فإن اللامركزية العالية التي تقترحها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتواجدها لعلى درجة تتطلب وضع آليات رقابة فعالة وآليات مساءلة ملائمة قبل بدء تنفيذ الهيكل الإقليمي المقترح. ونظراً للتحديات التي أثارها مجلس مراجعي الحسابات في تقريره عن البيانات المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 (انظر A/67/5/Add.13 والفقرتين 23 و 26 أدناه)، وهي تحديات شائعة في الكثير من العمليات الميدانية، تتوقع اللجنة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تتوخى العناية الواجبة على الصعيد الإداري، مستفيدة أيضاً من الدروس التي يمكن استخلاصها من هيئات الأمم المتحدة الأخرى التي نفذت أو هي بصدد تنفيذ هياكل لا مركزية، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان. 
	16 - وترد في الفقرة 16 من التقرير (UNW/2012/10)، إشارة إلى أن المهام التي تضطلع بها الأقسام الجغرافية الحالية في المقر، بما في ذلك مهام الرقابة وتقديم الدعم التنفيذي على المستوى القطري، ستنقل إلى المكاتب الإقليمية المقترحة. وأبلغت اللجنة الاستشارية، بناء على استفسارها، بأن الأقسام الجغرافية سيستعاض عنها بفريق برنامجي، سيكون أصغر حجماً وأكثر تركيزا على أعمال الرقابة على المستوى الأعلى، ويوفر المزيد من القدرة على دعم العمليات المشتركة بين الوكالات والعمليات الحكومية الدولية في نيويورك.
	17 - وعلى الرغم من المعلومات الإضافية المقدمة، ترى اللجنة الاستشارية أنه ينبغي تقديم المزيد من الإيضاحات في سياق التقرير عن الميزانية المتكاملة المقترحة للفترة 2014-2015، وذلك في ما يتعلق بمختلف المهام وأنماط التسلسل الإداري ضمن كل نموذج من نماذج التواجد القطري وبين المقر والميدان.
	احتياجات الهيكل الإقليمي من الوظائف

	18 - يُذكَر في التقرير أن الهيكل المقترح سيؤدي إلى إنشاء 39 وظيفة جديدة، 26 منها في المكاتب الإقليمية، و 10 في المكاتب القطرية والمكاتب المتعددة الأقطار وثلاث في المقر (انظر UNW/2012/10، الفقرتان 47 و 48). وجرى تزويد اللجنة الاستشارية، بعد الاستفسار، بمخطط تنظيمي مفصل يبين الوظائف في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بما في ذلك توزيع الوظائف الـ 39 الجديدة المقترحة (انظر المرفق الثالث لهذا التقرير). وتلاحظ اللجنة أن التقرير لا يقدم مبررات مفصلة لإنشاء كل وظيفة من الوظائف الـ 39 الجديدة المطلوبة. وتشير اللجنة إلى أنها سبق أن كررت طلبها بأن تتضمن مشاريع الميزانيات مستقبلاً مبررات وافية للوظائف المطلوبة (انظر UNW/2011/12، الفقرة 14). وترى اللجنة أنه ينبغي تبرير طلب 39 وظيفة جديدة على نحو أفضل، وهي تنتظر أن تقدم الميزانية المتكاملة المقترحة للفترة 2014-2015 مبررات وافية لكل وظيفة مطلوبة.
	19 - وبعد الاستفسار عن أسباب عدم انخفاض عدد الوظائف في المقر، بالنظر إلى نقل المهام من المقر إلى الميدان في إطار الهيكل الإقليمي المقترح، أُبلغت اللجنة الاستشارية أنه سيكون هناك انخفاض صاف في عدد موظفي المقر، لأن أربعاً من الوظائف القائمة الممولة من الميزانية المؤسسية، وأربعاً من الوظائف الممولة من التمويل الأساسي المتاح للبرامج ستنقل إلى الميدان. كذلك جرى توضيح أن الوظائف الثلاث الجديدة المطلوبة - متخصصان ماليان في مجال تطوير النظم ومساعد مالي واحد - ستتضمَّن مسؤولية تأمين الدعم والتطوير وامتثال النظم ضمن المكاتب الإقليمية والقطرية. وأبلغت اللجنة بأن هذه الوظائف طُلبت لتلبية الحاجة إلى دعم ورقابة قويين من المقر في مجال التمويل، واستجابة للشواغل التي أثارها مجلس مراجعي الحسابات في مراجعته للتقرير المالي والبيانات المالية المراجعة الخاصة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة (A/67/5/Add.13). وأبلغت اللجنة أيضا بأن مجموع التخفيضات في حصة الميزانية المؤسسية المتعلقة بتكاليف المقر تبلغ 000 245 دولار. ومن حيث تدرك اللجنة ضرورة أن تتوفر للمقر قدرات كافية لأداء دوره الرقابي، فهي توصي بأن تجري هيئة الأمم المتحدة للمرأة استعراضاً لملاك الموظفين في المقر في سياق الميزانية المتكاملة المقترحة للفترة 2014-2015، وذلك لتحديد التنقلات الإضافية المحتملة للموظفين من المقر إلى الميدان، تعزيزاً لهدف الهيكل الإقليمي المقترح المتمثل في تقريب القدرات من الميدان.
	20 - وبعد الاستفسار عن الوظائف التي لم يتم شغلها بعد في انتظار الموافقة على الهيكل الإقليمي المقترح (انظر الفقرة 6 أعلاه)، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأنها وظائف يتوقف الفصل فيها على قرار نهائي من المجلس التنفيذي بشأن تفاصيل الهيكل الإقليمي المقترح. فعلى سبيل المثال، تتطلب الوظائف المتعلقة بالمكتب الإقليمي لأوروبا ووسط آسيا المقترح إنشاؤه في إسطنبول، اتخاذ قرار بشأن موقع المكتب الإقليمي. وأبلغت اللجنة كذلك بأن هذه الوظائف تشمل الوظائف التي يجري نقلها إلى المكاتب الإقليمية على النحو التالي: (أ) في كينيا، ستنقل وظيفتان برتبة ف-3 من المقر ووظيفة واحدة برتبة ف-3 من المكتب في جنوب أفريقيا؛ (ب) في بانكوك، ستنقل وظيفة واحدة برتبة ف-4 من المقر؛ (ج) في القاهرة، ستنقل وظيفة واحدة برتبة ف-4 من المكتب في الأردن؛ (د) في بنما، ستنقل وظيفة واحدة برتبة ف-4 من المكتب في غواتيمالا؛ (هـ) في اسطنبول، ستنقل وظيفة واحدة برتبة ف-5، ووظيفتان وطنيتان من الفئة الفنية، ووظيفة واحدة برتبة خ ع-7 وأخرى برتبة خ ع-5 من المكتب في سلوفاكيا.
	21 - وأبلغت اللجنة الاستشارية أيضا بعد الاستفسار أنه يجري نقل عدد من الوظائف إلى المكاتب الإقليمية، وبأنها تشمل وظائف من المكاتب الوطنية. وتشدد اللجنة على ضرورة ضمان أن التوظيف من أجل الهيكل الإقليمي المقترح لن يؤثر سلباً على تواجد هيئة الأمم المتحدة للمرأة والدعم الذي تقدمه على المستوى الوطني، وتوصي بناء على ذلك بأن تُبقي هيئة الأمم المتحدة للمرأة هذه المسألة قيد الاستعراض الدقيق.
	تنفيذ الهيكل الإقليمي

	22 - ترد خطة تنفيذ الهيكل الإقليمي المقترح في المرفق الثامن لهذا التقرير. ويُتَوقع في الجدول الزمني للخطة اكتمال إنشاء الهيكل الإقليمي بحلول نهاية عام 2013، بإنشاء المكاتب الإقليمية في نيروبي وداكار وبنما والقاهرة المتوقع بحلول الربع الأول من عام 2013 (الفقرة 53، UNW/2012/10). واستنادا إلى التقرير، تتألف خطة التنفيذ من ثلاثة عناصر رئيسية، هي: إنشاء المكاتب الإقليمية؛ وتفويض السلطة إلى المكاتب القطرية؛ وتحويل المكاتب دون الإقليمية إلى مكاتب متعددة الأقطار ومكاتب قطرية (الفقرة 57، UNW/2012/10). وأُبلغت اللجنة الاستشارية، بعد الاستفسار، بأن الهيكل الإقليمي المقترح وتنفيذه يقعان تحت مسؤولية نائب المدير التنفيذي للسياسات والبرامج. ويضطلع مدير شعبة البرامج، الذي يتبع نائب المدير التنفيذي، بالإشراف المباشر على المكاتب الإقليمية والمديرين الإقليميين. 
	23 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن خطة التنفيذ لا تأخذ في الاعتبار التغيرات المصاحبة في المقر الناتجة عن تنفيذ الهيكل الإقليمي المقترح، وتوصي بأن تتضمن خطة التنفيذ التغييرات المقترحة في المقر. وترى اللجنة أن تنفيذ الهيكل المقترح عمل كبير، وهي على ثقة بأن موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة المسؤولين عن الإشراف على الهيكل المقترح وتنفيذه ستكون لهم سلطة كافية للإشراف على جميع جوانب التنفيذ، بما في ذلك التمويل والتوظيف (انظر أيضا الفقرة 15 أعلاه والفقرة 26 أدناه). وفي ضوء الجدول الزمني الطموح للتنفيذ، ومع مراعاة متوسط الوقت اللازم لعمليات التوظيف، تشجع اللجنة الاستشارية هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الإسراع في عملية التوظيف من أجل التقيد بخطة التنفيذ، مع مراعاة توافر الأموال. 
	24 - وفي ما يتعلق بتتبع تنفيذ الهيكل الإقليمي المقترح من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية، أُبلغت اللجنة الاستشارية، بعد الاستفسار، بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستعد مؤشرات لهذا الغرض وتعتزم الهيئة متابعة التقدم المحرز في إنشاء المكاتب الإقليمية وتعيين موظفيها، وتفويض السلطة للمكاتب الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتبع التقدم المحرز في مدة استقدام الموظفين الوطنيين من الفئة الفنية؛ ومتوسط وقت تجهيز المعاملات التجارية العادية؛ ومعدل التنفيذ الإجمالي للمكاتب القطرية والمتعددة الأقطار. وتوصي اللجنة بأن تضع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة المتوائمة مع أهداف الهيكل الإقليمي المقترح ومنجزاته قبل البدء في تنفيذ الهيكل الإقليمي المقترح بغية إتاحة إجراء تقييم مناسب للتقدم المحرز في التنفيذ والفوائد المحققة. 
	مجلس مراجعي الحسابات

	25 - تشير اللجنة الاستشارية إلى أن مجلس مراجعي الحسابات أصدر، في تقريره عن البيانات المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، رأيا معدلا مشفوعا بملاحظات تنبيهية. ولاحظ المجلس المخاطر التي ينطوي عليها تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وعدم النضج الكامل لنظام الرقابة الداخلية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال الرقابة على العمليات والمشاريع والبرامج خلال عام 2011 (انظر الفقرات 36-39 والموجز، A/67/5/Add.13). وتشير اللجنة أيضا إلى أن مجلس مراجعي الحسابات أعرب عن قلقه إزاء عدم توفر آلية مركزية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة لإدارة عملية التنفيذ الوطنية والإشراف عليها (انظر الوثيقة A/67/5/Add.13، الفقرات 72-90). 
	26 - واتفقت اللجنة، لدى نظرها في تقرير مجلس مراجعي الحسابات، مع الملاحظات التي أبداها المجلس بشأن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية، وبخاصة ضرورة بذل مزيد من الجهد حيثما تواجه هيئة الأمم المتحدة للمرأة خطر عدم الوفاء بمواعيد التنفيذ المستهدفة ومع التوصية بأن تضع هيئة الأمم المتحدة للمرأة خطة واضحة لجني الفوائد (A/67/381، الفقرة 29). واتفقت اللجنة أيضا مع المجلس في توصيته بأن تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة جهودها الرامية إلى تعزيز أطر الرقابة الداخلية في ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية للهيئة لإشراف على العمليات والمشاريع والبرامج (A/67/381، الفقرة 51). واتفقت اللجنة كذلك مع توصية المجلس بأن تحسن هيئة الأمم المتحدة للمرأة عملية رصد المشاريع والإشراف عليها في ما يتعلق بالأنشطة الميدانية (A/67/381، الفقرة 57). وفي هذا الصدد، كررت اللجنة تأكيد ضرورة وجود رقابة كافية من قبل مقار المكاتب الميدانية (انظر أيضا الفقرتين 15 و 23 أعلاه). 
	27 - وليس لدى اللجنة الاستشارية أي اعتراضات على مجمل ما يترتب على الهيكل الإقليمي المقترح من آثار إدارية وفنية وأخرى متعلقة بالميزانية، رهنا بمراعاة ملاحظاتها الواردة أعلاه. 
	ثالثا - مواءمة سياسة استرداد التكاليف
	28 - طلب المجلس التنفيذي إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مقرره 2011/5 (انظر UNW/2011/13)، مقترحات تتناول المبادئ والمعايير والإجراءات التي يتعين الاسترشاد بها في استخدام إيرادات استرداد التكاليف، مع مراعاة السياسات والمنهجيات المتوائمة لاسترداد التكاليف التي تستخدمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان. واستجابة لذلك الطلب، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرها عن التقدم المحرز صوب تحقيق سياسة لاسترداد التكاليف متوائمة مع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها (UNW/2012/13). 
	29 - ويُلاحظ في الفقرة 5 من التقرير أن نهج هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحالي لاسترداد التكاليف قد ورثته عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وتتبع من خلاله مسارا يستند إلى مجموعة متوائمة من المبادئ وتعاريف التكاليف المقبولة على وجه العموم من قبل منظمات الأمم المتحدة. وتشير الفقرة 6 إلى أن السياسة التي تتبعها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الوقت الحاضر هي تطبيق معدل واحد قدره 7 في المائة في استرداد التكاليف المتغيرة غير المباشرة لإدارة المشاريع/البرامج الممولة من موارد غير أساسية (أموال مخصصة). 
	30 - واستنادا إلى التقرير، أجرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان استعراضا مشتركا في عام 2012 للمبادئ والسياسات والنهج الراهنة التي تتبعها في ما يتعلق باسترداد التكاليف. وأوصى الاستعراض بعدد من التغييرات الأساسية، منها (أ) التوقُّف عن استخدام التمييز بين التكاليف الثابتة غير المباشرة والتكاليف المتغيرة غير المباشرة في حساب استرداد التكاليف، مما ينجم عنه النظر في جميع التكاليف غير المباشرة عند حساب استرداد التكاليف؛ و (ب) تمويل أنشطة الفعالية الإنمائية وما يرتبط بها من تكاليف مباشرة من الموارد الأساسية والموارد غير الأساسية، كي تغطي التكاليف المستردة حصتها النسبية من تكاليف التنظيم والتكاليف القابلة للمقارنة للأغراض الخاصة (UNW/2012/13، الفقرتان 2 و 11). 
	31 - ويُذكَر في التقرير أن التوصيات المنبثقة عن الاستعراض المشترك لم تسفر عن تأييد الوكالات لا لمنهجية واضحة أو لمعدل استرداد التكاليف. وأنه يلزم إجراء مزيد من التحليل (UNW/2012/13، الفقرة 13). ويوضح التقرير أيضا أن من الممكن أن تكون العواقب المحتملة على هيئة الأمم المتحدة للمرأة كبيرة، وأن تنجم عنها تغييرات في المعدل الحالي لاسترداد التكاليف. وإضافة إلى ذلك، فإن جزءا من أنشطة الفعالية الإنمائية كان يمول من قبل من الميزانية المؤسسية ويمثل 40 مليون دولار أو نسبة 28.3 في المائة من تلك الميزانية للفترة 2012-2013 سيلزم تمويله مباشرة من المشاريع والبرامج. وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أنه ثمة حاجة للبت في ما إذا كانت المهام التي تشملها الميزانية العادية بمبلغ 7.2 ملايين دولار سنويا ينبغي اعتبارها جزءا لا يتجزأ من منهجية استرداد التكاليف (الفقرات 13-17). 
	32 - ونتيجة لذلك، يؤكد التقرير أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة لا يمكنها في هذا المنعطف طرح اقتراح نهائي بشأن منهجية متوائمة أو معدل متوائم لاسترداد التكاليف وستواصل استخدام المعدل الحالي لاسترداد التكاليف وتطبيق المناهج الراهنة حتى نهاية فترة السنتين الحالية، واضعة نصب أعينها هدف اعتماد النهج الجديد للميزانية المتكاملة للفترة 2014-2015، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي (انظر الوثيقة UNW/2012/13 الفقرتين 18 و 19). وستقدّم هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى في عام 2013 مجموعة مبادئ ومعايير وإجراءات مقترحة للاسترشاد بها في تحصيل واستخدام الإيرادات المتأتية من استرداد التكاليف، تكون متوائمة مع النهج الذي تأخذ به المنظمات الثلاث (الفقرة 21). 
	33 - وليس لدى اللجنة الاستشارية، في ضوء التوضيح المقدم، أي اعتراضات على النهج الذي تتبعه هيئة الأمم المتحدة للمرأة كما هو مبين في الفقرة 22 من تقريرها (UNW/2012/13)، وهي تتطلع إلى استعراض التقرير المذكور أعلاه عن مجموعة مبادئ ومعايير وإجراءات مقترحة للاسترشاد بها في تحصيل واستخدام الإيرادات المتأتية من استرداد التكاليف، تكون متوائمة مع النهج الذي تأخذ به المنظمات الثلاث. 
	رابعا - النهج المقترح لحساب الاحتياطي التشغيلي
	34 - يُعرض تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن النهج المقترح لحساب الاحتياطي التشغيلي (UNW/2012/14) وفقا للبند 19-2 من النظام المالي والقواعد المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي ينص على إنشاء احتياطي تشغيلي واحتياطي ممول بالكامل لإيواء المكاتب الميدانية، واحتياطيات أخرى وفقا لما قد يقرره المجلس التنفيذي. 
	35 - وجاء في الفقرة 4 من التقرير أنه عندما دخلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة طور التشغيل في 1 كانون الثاني/يناير 2011، نُقل مبلغ 21 مليون دولار من الاحتياطي التشغيلي لصندوق الأمم المتحدة للمرأة. وكان النهج الذي اتبعه الصندوق هو وضع حد أقصى مدته ثلاث سنوات على الميزانيات البرنامجية المعتمدة الممولة من الموارد العادية ثم حساب الاحتياطي التشغيلي كثلث من الحد الأقصى الذي مدته ثلاث سنوات، والذي عدل مراعاة لمعدلات الإنجاز المتوقعة. 
	36 - وتذكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في التقرير، أن من الضروري إعادة تحديد نهجها للتعامل مع الاحتياطي التشغيلي، فهيئة الأمم المتحدة للمرأة تختلف اختلافا جوهريا عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، فلديها قاعدة أكبر وأكثر تنوعا من الجهات المانحة، وبنية تحتية إدارية وتشغيلية موسعة، ووجود موسع ومختلف للمكاتب الميدانية مع ممثلين معينين من الهيئة، وإجراءات تنظيمية وترتيبات جديدة لتخطيط البرامج (الوثيقة UNW/2012/14، الفقرتان 6 و 7). وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار هذه العملية، باستعراض المنهجيات المعتمدة من قبل منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) وحددت إجراءاتها القائمة للتقليل إلى أدنى درجة من تعرضها للمخاطر المتعلقة بالسيولة (الفقرتان 8 و 9).
	37 - وتبين الفقرة 10 من التقرير إطار الإدارة المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي للميزانية المؤسسية فيه الأسبقية على الموارد العادية. وفي هذا الصدد، يشار إلى أن الاعتمادات يوافق عليها المجلس التنفيذي على أساس فترة سنتين، لكنها لا تخصص للوحدات إلى على أساس سنوي، مما يتيح تعديل المخصصات للسنة الثانية. وفي إطار الموارد العادية، تصدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة مخصصات برنامجية أساسية سنوية فقط ولا تصدر مخصصات متعددة السنوات، مما يتيح تغيير مستوى الموارد المخصصة لكل وحدة حسب تغير الظروف. ويجري إعداد تنبؤات بالتدفقات النقدية على أساس شهري لأغراض الإبلاغ الإداري مع مراعاة التدفقات النقدية الواردة وجميع الالتزامات المعروفة والتدفقات النقدية الخارجة المتوقعة. وأخيرا، وفي ما يتعلق بإدارة السيولة النقدية، يُذكر أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة رحّلت، في نهاية عام 2010، 15 مليون دولار من الفائض المتراكم (موارد غير منفقة) في إطار الموارد العادية، وازداد هذا الفائض ليصل إلى 41 مليون دولار في نهاية عام 2011، وهو ما يكفي لتغطية ما يقارب أربعة أشهر من النفقات السنوية المقدّرة. 
	38 - وتقترح هيئة الأمم المتحدة للمرأة مواصلة الاحتفاظ بما يعادل قرابة أربعة أشهر من النفقات السنوية المقدرة، التي من المقرر الحصول على 50 في المائة منها من الفائض التراكمي القائم (الموارد غير المنفقة) والاحتفاظ بنسبة الـ 50 في المائة المتبقية ضمن الاحتياطي التشغيلي، مما يضمن أن يحتفظ الاحتياطي بحد أدنى من الرصيد يعادل 21 مليون دولار ترحَّل من حساب صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. واستنادا إلى هذه المنهجية، ستبلغ المستويات المحتملة للاحتياطي التشغيلي للفترة 2012-2013 ما قدره 21 مليون دولار لعام 2012 و 26.7 مليون دولار لعام 2013. وبالإضافة إلى ذلك، يُقترح إنشاء احتياطي قدره مليون دولار، تُجدد موارده من الفائض التراكمي على أساس سنوي، للأماكن المخصصة للمكاتب الميدانية (UNW/2012/14، الفقرات 14-18). 
	39 - وينص البند 19-2 من النظام المالي والقواعد المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن تخصص الاحتياطيات بالمستويات التي يحددها المجلس التنفيذي. وبعد الاستفسار عن دور المجلس التنفيذي في ما يتعلق بالتغييرات في مستويات الاحتياطي التشغيلي في المستقبل، أبلغت اللجنة بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تسعى، في تقديم المنهجية التي تستخدم في حساب الاحتياطي التشغيلي، إلى الحصول على التأييد للمنهجية المقترحة، ولا على المبالغ المحددة الواردة في التقرير، بصرف النظر عن الحد الأدنى المقترح البالغ 21 مليون دولار. وبالتالي، لن تُقدم التغييرات في المستقبل في مستوى الاحتياطي التشغيلي الناجم عن تطبيق المنهجية المقترحة للحصول على موافقة المجلس التنفيذي. وأبلغت اللجنة أيضا بأن المبلغ الفعلي للاحتياطي التشغيلي سيُدرج في البيانات المالية السنوية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
	40 - ومع أن اللجنة الاستشارية لا تعترض على النهج العام الذي تقترحه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإنها ترى أن البند 19-2 من النظام المالي والقواعد المالية للهيئة يمنح المجلس التنفيذي سلطة تحديد مستويات الاحتياطيات، ولذلك يتعين على هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحصول على موافقة المجلس التنفيذي في تقرير المستويات المحددة للاحتياطيات، بما في ذلك أي تغييرات في مستويات الاحتياطيات. 
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